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W związku ze zmianą zakresu szkolenia do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 18.04.2013 r. 

wprowadzono następujące zmiany: 

 

 

1. W paragrafie 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE, punkt 3 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„Projekt realizowany jest od 01.04.2013 roku do 31.05.2014r. roku na terenie województwa opolskiego.” 

 

 

2. W paragrafie 2 - UCZESTNICY PROJEKTU, punkt 1 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„Projekt skierowany jest do 100 osób, w tym właścicieli, członków zarządu, kadry menadżerskiej, średniej kadry 

kierowniczej, kierowników działów personalnych, specjalistów z przedsiębiorstw: 

a) Posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa opolskiego,  

b) Posiadających status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, 

c) Działających wyłącznie w branżach spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, 

drzewnej i usługowej, 

d) Które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielonego w województwie opolskim w ramach pod-

działania 8.1.1 POKL w latach 2007-2010, 

e) Które są uprawnione do otrzymania pomocy publicznej na zasadach określonych w § 8 niniejszego Regu-

laminu.” 

 

3. W paragrafie 3 – PROCES REKRUTACJI, punkt 2 i 3 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„Projektodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia rekrutacji w trybie ciągłym wyznaczając w każdym mie-

siącu dwa terminy, w których sprawdzany jest status liczebności zgłoszeń (do 15 i 30, z wyjątkiem lutego 2014 r. – 

28, dnia miesiąca) i w momencie zebrania wystarczającej liczby zgłoszeń rozpoczęcia szkoleń, o czym poinformuje 

za pośrednictwem strony internetowej www.mwsl.eu.” 

 

4. W paragrafie 5 – ZASADY UCZESTNICTWA W KURSIE, punkt 3 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„Przeprowadzone będą 4 edycje szkoleń.” 

 

5. W paragrafie 8 – POMOC PUBLICZNA, punkt 7 przyjmuje następujące brzmienie: 

„Projektodawca jest zobowiązany każdorazowo wystawić zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w dniu 

zawarcia umowy szkoleniowej oraz ewentualnej korekty po zakończeniu projektu.” 

http://www.mwsl.eu/

